
STERK IN ZORG!

Rayer Healthcare is op meerdere locaties gevestigd.  
Kijk voor alle vestigingen op www.rayerhealthcare.nl.

Rayer Healthcare Gouda
Ronsseweg 7
2803 ZA Gouda

0182 533159
info@rayerhealthcare.nl  
www.rayerhealthcare.nl

Wilt u meer informatie? 

Fysioconsult GHZ
h e a l t h c a r e

RAYER HEALTHCARE STERK IN ZORG!



Fysioconsult biedt medewerkers van het GHZ de mogelijkheid om 

een klacht of blessure aan het bewegingsapparaat snel te laten 

diagnosticeren. Deze klacht kan arbeidsrelevant zijn omdat het van 

invloed is op het uitoefenen van het werk, of mede door het werk of 

de werkomstandigheden veroorzaakt. Naast een diagnose krijgt de 

medewerker ook tips en adviezen (do’s en dont’s) mee met betrekking 

tot het uitoefenen van werk en eventueel sportactiviteiten.  

Ook worden er, indien nodig, huiswerkoefeningen meegegeven.

Coaching on the job 
Ook is het mogelijk, als er sprake is van 
werkgerelateerde problematiek, om in 
overleg met de fysiotherapeut, een afspraak 
te maken voor ‘coaching on the job’. Hierbij 
wordt een analyse gemaakt van werkstijl 
en/of werkhouding en bijvoorbeeld til- en 
verplaatstechnieken.

Vergoeding
Fysioconsult wordt één keer per jaar vergoed 
door HRM. In geval van voortzetting van de 
behandeling gebeurt dit onder dekking van 
de zorgverzekeraar van de medewerker, 
volgens het aanvullende pakket.

Aanmelden
Aanmelden kan via GHZ intern: klik op tab 
‘Partners’ - ‘Rayer Healthcare’ - vervolgens 
op ‘Aanmelden inloopspreekuur voor 
medewerkers’.

Doordat de klacht in een vroeg stadium beoordeeld wordt en de 
medewerker zodoende inzicht krijgt wat wel en wat niet te doen, 
wordt het zelf herstellend vermogen van het lichaam optimaal benut. 
Hierdoor vindt er veelal een duidelijke afname plaats van de ervaren 
pijn en beperking bij de medewerker.

Mocht er na een aantal dagen nog steeds sprake zijn van beperking  
in het functioneren, kan de medewerker een afspraak maken bij  
Rayer Healthcare voor oplossingsgerichte behandeling.
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